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ĴURNALISTA ASOCIO

GUtcborg,

Informilo do
TUTMONDA ESFERANTISTA 
bokrotarcjo: Vjirmlandscutan 18, 
Svedlando.

E s r. ',,J J1 A. N 2 £ _ E N ĴURNALISTA PRAKTI^'

per la fondo flo Tu.tmonĉa Esperantista Ĵurnalista Asocio 
nalistaj esperantistoj pli cl. antaŭe komencis uzi esperanto'-' 
ĵurnali".laboro. Ni povus doni multe da ekzemploj1 • —a J — 1 — — —- - J• U ’’

la ĵ lr- 
en sla 

jurao. ■ x ■ • •<■ ‘g y .1'' ' v va. k j vi \j j j. u. A) • V* L' U/ <A Cc V Zi1 / D1 £> J. ’.) J , iJJ efl hodiaŭ mi
nur voL'..-t noti kici la svedaj partopr<„nantoj en l-a v ,rfl.a uc’.r j:o - n 
Zaandsm uzis esperanton en :'i.a Laboro kaj ...'intempe fonis lu nve- 
da publiko multe *'.a  no gojoj pri Uederltuulo , montrante ke esperante 
estas n?, ••c La ĵurnala staj i apo r t ati toj .

i prezidanto..ĉefredaktoro C.; i. I rer Tohansson en Linkcpj.ng. 
la sociali e moki. rca gazeto 't1 'Len; en uia gazete V: a: unu

rante semaj no kaj kvin longajn'artikolojn 
rekonstruo de Rotterdami unu pri 
pri lu "Rapida rekonstruo en ia 
pri la temo "Gran.Lfoiro en Alk- 
en la socialdemokrata geneto 

kaj en

r* 1

Nia 
red• de ... 
artikolon pri Zaunda.ii.?, cepo: 
pri Nederlando n?nei'ule p nu. pri la 
200-centJorr. bieno Erc .ii.:mbo v ,unu 
grajfiapolt.ero V/ierirger 0eo7.-z.aj umi. 
mar!’ S-ano J oht.nssor. an kau skribi j 
betet -Lu laboro 
e speranto gozo. to

Nie 1
Z aani" t? ka 

Gbte borg,!
liberalo, gazeto ,eldonita de nin 
gard} en Fred en -La paoo- 

itor§j,Sv
Paiva, Turka,Finnlando ,kora.gazeto , 
tradukita al finna lingvo cl esperanto de 
Niilo K 'eniuo.L... sema artikolo estis represi' 
amerika 
1947. Pri sama temo j.x 
cidentsveda Salvio kaj

• nask.-, gazeto Hal dungon 
aŭtu» c 1947" kaj an lu 
G^teborgaj luantoj ’ artikolon pri

rino El a - A dumson i — 1'. 
la gi zeto G?iteborgs-l’osten-liberali 
ekz.

i ■
Ar 
la

ro e 
?ermee 

son an
en M .lm') tri artikolojn pri Nederlando 

■'La Espero1.' artikolon pri Zaanduma semajno.
,rcd. Einar Al amson skribis diversajn artikolojn 

la varda semajno en My Tid-Nova Tempo-.;o t.dora. .
rralsnua Folkblad /'•arlsttd, soe .doni. jHufliksvalls ily' eter, 

.zeto ,eldonita de nia estrarano de fred aktore V rno: 
orgpjno ŭq Sveda Pao-kaj Arbitraci.. Asocio, 

iuj espt rantoaf.itatorŝj,s>m.e ankaŭ en Arbot-Esperantisten. En Uus!
li ‘sinuis artikolon pii Zuandam, 

nia v. sekr., befreda':toro 
o en; la

i-f4'nna gazeto T^bmieti-Labori.ito- Lliperior.Wiooonsin,la 12.1:u 
‘ ‘ ■ ■' ' " en Ok-

n krlst- 
lora la 
da la R J * >

4

pri 
gazeto dfi

skribis euncrantolingvajn artikolojn 
la dena fT. zeto Eol-och Sundhed. En
li ; kribia pri "Vojligo en Nederla/ko 

gazetp Hjrresgŭsten -La luanto- organo 
loĝeja demando en Slicir oLi 

skribis artikolon pri la verda scmrjno en 
'n gazeto kun eldonkv ito 125,309W

Pri sla vojago kaj pri impresoj de Nederlando s-ano Adamcon 
faris 9 oublikujn paroladojn en Gbtoborg en kunsidoj d*  si.?<V katoj 

J soe j kluboj«
Per esperanto oni huvigis la materialon n

r». n Iv rs VI «A HA P V H 5 C A
or artikoloj kaj jor 

por vojaĝonta ĵurnalisto.
Eran

nova
D: i o

la pr roladoj.Do esperanto servan bone

AT> /i V IDO: la adre f o de nu mombro
i X / ■ ;nbi ,oh, H&ngveff

'LRO.T: z eni s< ndi vian ,
on'. rm ’ « ' ■ r> 1 f * 'JtoLorg f’ 'b
.. 1 c lnr-,po:
or 'ie : V r-L) j 5 f J<r.

r.FfelO ,3Vs? Jo.

jnrkotizon por T918 ni Mna? 
'<ir<*o  'iii al via lunda deligita 
jvedoj.fi i-v. ;r.,donoj 5 d.hr •>

jvedoj.fi


T AJLA
Raporto
En la 

iĝis pri L 
'Cheng tii 

Sinwen' tuj kon 
pondi s 1

internacia. 
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-M ĉ 2 ~ĵ,J^Ko ^oatkeZto 115, CK8NGTO .Sze^^ 

de ĵurn li«t0 v l' J eap-ĵurn .listoj en Cher^tu lrff 

£on*ifo  de ^'7k-ri d-ktisto de la~tog£i ĵuinaHU”3ir.pL;f 
L°ni0' ird ^“irsSretSio en G3teborg.Bald:A li 
- ^Ĵetiĝis ^ peranton de TEJA en Ĉinio.

, rrkun-^cntis EltukoA kiel ku/JlBAO-.’,SIMSIN -
pOnC infenoj pri T&54%een8'W 'TEI PAO” tre populara «randa 
t on ĉa freb.Poste aP^^T%ATrBAO ' >9i^ve£Pera org<mo 4e la «ina D® Jdo ie St ngh^i kaj ' en FuĉoU' la provinoo Fikjen oni iM
S..taUnulfo n liveris El tunko , Turkin, Linian kaj Shen
mis pri TEJA.La d”f!?r® ■? i TEJA. Rezulte de tiu informadoJ1UĴ est.-3,’Ut^‘i ai’81it Ĵurnalistoj,kluj interesiĝis pri ni. 
edis multaj reuei^j 
cl°- . dn Pl-oniMs la unua ntro de "JURNALISTO” por kunlielpi 

En LĴ tota Tr du n: ro aperis en julio, sed tiam la <
11 Silis tiel rn.ibon,'aj,ke la plua eldonado malsukcesi.

E^^Si lli Oan^^aeka registaro rigard
™£ctJj;sekve persekutis nin. Laŭlum estis devigato
Eltuko e3tas persekutata jam de Ie 
udon en novembro,kiam okazis denove sekreta arestado de demo^ 
Chengtu alestigis tri esperantistoj/Zekun,Jc.ng Juxun kaĵ Nc.ngu/ 
va movado preskaŭ disorganiziĝas.^BNMM^^^B^^HMM^MMMmi 
de la peranto 
na kontaktado k 
sendis u

•movado.Ni rie. 
gazetoj.

Ni ĝojas religi,ke Shen Zhen en Foochou sukcesis redakti 
niron pri esperanto . en la tagĵurnalo "FUKJEN SEBAO” ; espereble 
niroj aperos ĉiumonate.

Ni devas multe danki al la Asocio,kiu,komprenante la gx 
facilon de la ĉinaj membro j ,bonvoli s decidi ke por la jaro 1948 2 
membroj pagu. nur duonan kotizon, tiu estas duona u sondo laro .Kun 
kaj dankemo ni mencias pri la internacia antifaŝisma solidareco,2 
montris^la esperantistoj alilandaj ,inter alie ni ĝojas notik k-ĉ 
ni-ncer Johonsson,Adamson,Kavenius,k. a. kiuj nun estras nian Asoc 
tq4o J< -an]c9's ?1 Io. altideala invito al internacia kongreso en 1 

^°P°nl?a niĈ sekretjiri0 Einar Adamson kaj akceptita de 2 
Si Lef^CfhUS,^stO.J947’ La 6ina Peranto faris Ĉiujn PaŜ( 
mnl^k^sie1 m AU Ĝin£1,3 ^rnalistoj eksterlanden, sed beis
kiuj Ĥir&\e X <Sen??S nin dankeniaĴ la alilandaj Jurrj
ni krSn bf't'P}1 energie por nia komuna alta idealo,kaj
de esperanta lurrvni^11' P°r Pine efektivigi prosperan movadon

-------- -  - - °mo nia lando ,koincide kun ĝia disvolvigado 
/Eltenko,Ĉinio/ 
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•„ forlasi Chengtuc» 
, T947 kaj forlasis la-- -fino de majo ĉpmokr^toA -v

denove sekret^ Jukan ,La
. ~. 'ffi er per onti sto v/^e-'- » °^.as frakasitaj .aa alres'estigis tn e P iĜas. Sed ni la Asocio estas do.
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52 Nikola B. Alcksiev,red. de 
Trud.Bulv, Dondukov 81,SOFIA, 
Bulgario
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Sveda ndo 
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. S.K.Florence(ĵurnalisto, 
• ABERDEEN;SKOTLANDO

Presid anto: Ĉefredaktoro C.Hilmer
. joh.xnsfoh,TiOetg’-?teh ', LINKlPiNG 

Sekretario eredaktoro Einar Alison 
Varmlcndsg.ie.G.TE30RG /kasisto/ 
V.prez. Redaktoro Rich.G.Nielsen 
■HERLUIMAOLE .Danlando ' ’■
V. sekr: Ĉefredaktoro Niilo Kave- 
nius,Pii sparkata I, TUPI U, Fa:hi ondo 
Konsi! ant.j' membroj:
Ĉefredaktoro Verner /ĉ. e gard ,Hudik- 
svalld Eyheter.EUDIKSVAaL,Svedlando 
Jurnalisto Arnfinn Jensson.Boz 94: 
Oslo .Norvegajo,lie.de filologio, 
eksterlanda red de Tel-oficejo NTB 
Revizoroj: Redaktoro E. Ahlkvist, 
Gii t eb o rgs -Po s t en, Go t eb o rg, S vedl and o 
kaj Redaktoro Valfrid GĉJransson, 
Hallandsposten,HAIMSTAD, Svedlando 
Anstataŭantoj: Redaktoro John Jo- 
hansson.Stockholm,Viktor Ostlund, 
gavle , S vedi ando ,H enr i k .Keni sson, 
•KisS .Svedlando, Rei. H.C.Nielsen, 
JtillerSd ,1 anlando kaj ĵurnalisto 
Agnes iiortensen,Hellerup ,K5penh :nn 
Danlando.

- ,

II

12
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14.

15.

16

17

18

19 .

SI tuko , redaktoro-,Box P .0.115. 
CHENGTO ,cirio ~

Turki n,Cheng tu,Ĉinio

Y.Kuorikoski.Ĵurnalisto.Pchjoi- 
ranta 20 C ,51 jHELSINKI, Finni nd

Arnfinn Jensson,Box 942,OSLO 
llorvegujo .Redaktoro IE

St i Freamŝk ;3U~'AT'.BS1 , Rumanio

ADRESARO DE_TEĴA-MEE3R0J
1 au~ 1 a matrTkul o . ”

LIIIKOPĴ NG, 
Svedlondo

I C.Hilmer Johunsson, 
"Ostgo ;en”

20

2

3.

nEinar Adamson,Goteborg,Sveli-
l

Verner Cdegard .HUDIKSVALL, ŜVEBI.

21 .

22.

Ni ilo Kaveniu a TURKO . Finnlando
• . * f

4.

9 5 A,Fran~eul,Rue cle Deux Ĥeies II,’ 23.
ANGERS, /Maine-e tlo i re/ Francio

red.
24.

6 Martin Person ,regiona
KRYLBO ,Svedlando

25.
7 Valfrid G5rcnsson-, l!H'J1 s-

post en .HAIiMSTAD , Svedl ano o.
26.

8 Esbj ora Ahiovi st,Sonato 
L. GOT SORGĴSvedltuido

neg.IO
27.

IO
A10

U.S.A
V'T s to,
Si.fo50

Viktor A. . s tiun! , re ial: toro , 
Arb e t arb 1 ad e t, Gr. VLE, Svedlando-

Andre Remond.redaktoro, IIO lou 
levare. de Chichy,Fr.nc Tireus/ 
PARIS,Francio

J .Hochhauser Armony,P.C .Bon
2171, HAIFA; - alestina

StanislavKortynski.Ul.il Lis- 
topada nr 74 m.l. Biela, 
KRAKO''SKA, Polio

H.L. Eartog,VOLENDAM,l'ederlanao

Teo5or Julin,rel citor o,n_ygare 
ĝatan 12 A,II, STOOKKO121,Svedion

Nylen ,Paul,redaktoro,Grona Vil- 
lan.HUDDINGE. /Honora Dembro/

Laeh Vof“i ŝek, ZNOJMO, CE".0SLOVAKI

Gust.L.Gillian,45. Avenue,Ĵ.leb- 
ras, red: •' No; d Mati n” ROUE VII, 
NOrd, FRANCIO

Alfred Emil Lottinge.verkisto 
ĵuru listo, Petertalsscnf.sse 
IOI .GRAZ-ST. /Stirio AUSTRIO

9

28.

lie.de
StanislavKortynski.Ul.il
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ADRESARO DE TEJA-MEMBROJ:

i Gottlleb St«ssner,MUNCHEN 
Germanio .

t Vital! Jul2-'ri’‘,K^°^nsOFIA 
Delo'1, Angel Koncev 5.SOFIA 
Bui rerio /ĵurnalisto/ Tibor SekciJ Jurnalisto ,Gascbn 
75,4:o i,U.T.62-0583 
BUENOS AIRES, Argentino 
Miroj e VuSelic,Vlaska 80 
ZAGRFB.Jugoslavio 
W.Derks,Leenherenstr.24 
TILBURG,Nederlundo
Ference SZildgyi ,dro , 3 J j e Vii- 
lag.2o,BORAS,Svedlando 
J icĥek Muĉnik,ĵurnali sto, 
KFAI:-JEHO SHU A, apud HAIFA 
Palestino 
Elieser ".'urcel,redaktoro de 
Heftu,?.0.B.2I7I .HAIFA 
PALESTINO 
Riohard G.Nielsen,reduktoro, 
HERLU JUAGLE, D ani and o 
Evali H.Nielsen,red.Hobro 
Vens t r eb 1 ad, HOBRO ,D rail cud o 
Agnes E .Mortensen, ĵurnala sto 
EELLERUP, /K" penh amn/ D ani ando
H.C  .Nielsen,ĵurnalisto ,Amts 
Avls,HILLER-D, Lani ando 
S:ro Lnŭlum’,ĵurnalisto ,c/o 
P.0.3. 77 CHENG1U,Ĉinio 
Huang Jŭan,c/o P.3.B. 77 
CHENGro,Ĉinio
Alolf -pilik,ĵurnalisto ,Karlova 
5 ,BRAHA-2izkov,CeRosi avio 
Ding^Zuiehuan/Sodmo/ P.C.B. 
.115,oinio,ĵurnalisto de 
Shmin Rhbao,Feiping,Ĉinio 
^i^ r Jurnalisto ,P .0 .B . 531, 
NANKING,Ĉinio *

rivi. 3aUU'ft:ro •leiaktoro 
„ĵH8tr-9>3ISĴ.SrtBlcnao 

E-I-tuc £90’BSL0 hohizomib 

r?li L?UUh“t ’ a4*»*»*» .
'*' ‘.rue 4<>s Enoleo. 

rAHis s,Fr ncio ’
.Kuhlmnn r- T«M.i lSJrfLJT>r'?nar,jle

J • ninho 1 S/ r“1 ■Dani nao 
1’5 /f^t Vrt’eCA

“ c^’’nnson • r

S / eĉU|anda
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Voi k/ 
lede i*l  .oido

(daktoro ,Hbg-
STOCKHOIM
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75.
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Branismo,Otte,ĵurnalisto 
Z’TO LLE, Nederlando
Henrik Karl sson, redaktoro 
KISA ,Svediondo
S. A • ICLUKOV SKI, I n t e r 11 ngv ŭ 
Insti. tuciol3233, S. Springfi,». 
Ave,MILUAUKEE 7,Wig. U. S. A 
Lennart Aberg,Box 16,3X^712 
Svedlando /Loka raportanto/ 
Tulia Holfelt,I67, 
ALIO TSFORS, Svedlando 
Gerard Lutkesleyer,ĵurnilistc 
Haarleramerstraat 84 .AMSTERDA 
Nederlando
Irene Fink,5 Rue Savorgnan 1« 
Bruzzo , CASABLANCA,Maroko ,Afri/. 
Red. de Afrika Revuo k. kunlabo’ 
rento de :,Maroc 45 ’ 
Oscar Bermon,Ĵurnalisto ,7 ka- 
kabi strato , TEL-AVIV , Pole s tine 
Haim Levi,redaktoro "Trad-1 
Dulv Dondukov 82, SOFlA,Bulg..eiJ 
Konstantino Bujukliev,red. de 
"Rabotn.Delo" ,str.An.KANCEJ 5 | 
Bulgario ■ l
Jondo Laler .Hristov str.Cibre 
38, SOFIA,Bulgario
J .L.C.Bluett,BM/EmiF/43I 
LONDON,V. C. I, Angluĵo
Violin Olĵono v, ĵurnalisto, str. 
Slavjanska 18 ,VARNA,Bulgario 
Einar Hui t ,Bostallsvo.ĵen 9 
ARVIKA, S vedi tando , gaze trapo rtoitt 
Alek. Zaporo she t z ,Bergstr.4I 
/16/ CORNBERG ub SERBA, 
USA-Zone,Germanujo
Maranori Haŝimoto, ĵurnalisto 
2210 Abiko-maci,CISA-KEN, 
Japanujo j
Bansĵanoviĉ G.Milenko,ĵurŭal. 
Kisaĉka ul 20,NOVI SAD, 
Jugoslavio
Vakas•
Herman Theobald,Gr.Flcttbe-^ 
Im H \g IS,HAMBURG,GEFĴ'.V , 
Hans Unger,d:ro Sefredaktoro 
de Sivisspress.Muhlfcbachstr--5 
ZURICH 8,Svialando
Anukreon Stomntiadis/:ro»? 
daktoro, Str. Roĉou 21»
ATENO 8,Grekuĵo
Josef Vltek, Snetrjiovo n&o-* j 
952,KRADEC KRkLOVfc »£eft03ia»e' 1
Ivan Keremi KeremidvieJ-*’ 1
rov, str. Cajp Simeon II®» J

’ , -U. .n? I
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